
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 

din data de 18.03.2021 

          

 

  Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 2093/12.03.2021.  

Lucrările ședinței încep la ora 1434.  

Ședința se desfășoară în sistem de videoconferință - prin mijloace electronice 

(on-line), puse la dispoziție de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 al 

Municipiului București. 

Domnul consilier Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona și Nicolaidis 

Mircea sunt prezenți la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-

11, în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1; 

Domnii și doamnele consilier, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, 

Ilie Cătălin Andrei, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Roșca 

Iustinian Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ioniță George, Gorneanu Mihaela, 

Kofod Helen-Daniela, Șerban Andrei-Bogdan Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel 

Constantin, Țigănuș Marian, Matei Ion, Găină Marian, Danciu Ioan-Bogdan, Lazarov 

Alexandru-Sebastian, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Ștefănescu 

Georgiana Raluca și Zamfirescu Leonard-Niculae sunt prezenți la ședință prin 

intermediul mijloacelor electronice. 

 

La ședință a participat și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Bună ziua, mulțumesc pentru așteptare și îmi cer scuze pentru cele întâmplate 

astăzi, referitor la oră! Domnul secretar, vă rog să faceți prezența ședinței de astăzi. 

Vă mulțumesc! 

 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 Bună ziua!  
 

1. Agafiței Gheorghiță - prezent 
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2. Agheorghiesei Emil - prezent 

3. Bîrsan Mihai - prezent 

4. Cardaș Daniel Constantin - prezent 

5. Cârlogea George-Cristian - prezent 

6. Danciu Ioan-Bogdan - prezent 

7. Ducuță Alexandru - absent 

8. Găină Maria - absent 

9. Gorneanu Mihaela - prezent 

10. Ilie Cătălin-Andrei - prezent 

11. Ioniță George - prezent 

12. Kofod Helen-Daniela - prezent 

13. Laslo Mihail-Cristian - prezent 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent 

15. Matei Ion - prezent 

16. Mălăelea Daniel - prezent  

17. Melnic Constantin-Ion - prezent 

18. Naciu Constantin-Vladimir - prezent  

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent 

20. Pop Claudia-Ramona - prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru - prezent 

22. Roșca Iustinian - prezent 

23. Șerban Andrei-Bogdan - prezent 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - prezent  

25. Țigănuș Marian - prezent 

26. Zamfirescu Leonard-Niculae - absent 

 

Sunt prezenți, la acest moment, 24 de consilieri locali, dintr-un total de 16 ( 

domnul Titică și-a depus demisia). Ședința este legal constituită. Dau cuvântul 

doamnei președinte pentru citirea ordinii de zi.   

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumesc! Voi da citire ordinii de zi:  

1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din 

data de 18.02.2021; 
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2. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din 

data de 19.02.2021; 

3. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data 

de 26.02.2021; 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

local al domnului Titică Niculae-Florin; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 

31/26.02.2021 privind  implementarea proiectului cod SMIS 141164 - 

"Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru 

centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada 

februarie 2020 - aprilie 2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai acestuia; 

Discuții. 

 

La ora 1437 intră în sala de ședință domnul consilier local Ducuță Alexandru, 

prezenți 25 de consilieri locali.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Prin urmare, supun la vot aprobarea ordinea de zi, așa cum a fost citită. 

Domnule Secretar, vă rog frumos să supuneți la vot această ordine de zi. Mulțumesc!  

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cardaș Daniel Constantin – pentru 

5. Cârlogea George-Cristian - pentru 

6. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

7. Ducuță Alexandru - pentru 

8. Găină Maria - pentru 

9. Gorneanu Mihaela – pentru 

10.  Ilie Cătălin Andrei - pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru  
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13. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 

15. Matei Ion - pentru 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - pentru 

18. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

21. Pop Claudia-Ramona - pentru 

22. Roșca Iustinian - pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 25 de voturi pentru.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă mulțumesc! Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi - Procesul verbal 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 18.02.2021. Vă 

rog frumos să supuneți la vot, domnule Secretar! 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cardaș Daniel Constantin – pentru 

5. Cârlogea George-Cristian - pentru 

6. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

7. Ducuță Alexandru - pentru 

8. Găină Maria - pentru 

9. Gorneanu Mihaela – pentru 

10.  Ilie Cătălin Andrei - pentru 

11. Ioniță George – pentru 
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12. Kofod Helen-Daniela – pentru  

13. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 

15. Matei Ion - pentru 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - pentru 

18. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

21. Pop Claudia-Ramona - pentru 

22. Roșca Iustinian - pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

25. Țigănuș Marian – pentru 

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.02.2021 a fost 

aprobat cu 25 de voturi pentru.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Procesul verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Sector 5 din data de 19.02.2021. vă rugăm să supuneți la vot! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Claudia, vreau să iau cuvântul.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă rog! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Eu, din câte știu, în data de 19 ședința a rămas fără subiect. Nu s-a mai ținut 

nimic, întru-cât s-a căzut la o înțelegere cu Garda de Mediu să se ridice gunoiul și 

nu s-a mai întâmplat nimic. Domnul Primar a spus că scoate de pe ordinea de zi că 

a căzut la înțelegere. Noi votăm un proces-verbal la ce?   

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Al ședinței. 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 
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Ce s-a întâmplat în ședința respectivă.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Nu s-a întâmplat nimic. S-a făcut prezența și a intervenit domnul Primar... 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Inclusiv prezența. Că ați fost prezenți în sală. Inclusiv prezența se votează. 

Chiar dacă s-a renunțat, se votează și prezența respectivă. A fost o ședință care a fost 

convocată. Ați fost prezenți, s-a votat prezența.  

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Exact! 

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Ok! Pun și eu întrebări că d`aia... 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Nu-i problemă! Sigur că da.  

Dl consilier Bîrsan Mihai 

Mulțumesc! 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - abținere 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cardaș Daniel Constantin – abținere 

5. Cârlogea George-Cristian - pentru 

6. Danciu Ioan-Bogdan - abținere 

7. Ducuță Alexandru - pentru 

8. Găină Maria - abținere 

9. Gorneanu Mihaela – pentru 

10.  Ilie Cătălin Andrei - pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru  

13. Laslo Mihail-Cristian - pentru 
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14. Lazarov Alexandru-Sebastian - abținere 

15. Matei Ion - abținere 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - abținere 

18. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru - abținere 

21. Pop Claudia-Ramona - pentru 

22. Roșca Iustinian - pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - abținere 

25. Țigănuș Marian – abținere 

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2021 a fost 

aprobat cu 15 de voturi pentru și 10 abțineri.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă mulțumesc! Punctul 3 de pe ordinea de zi - Procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 26.02.2021. Domnule secretar! 

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - pentru 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cardaș Daniel Constantin – pentru 

5. Cârlogea George-Cristian - pentru 

6. Danciu Ioan-Bogdan - pentru 

7. Ducuță Alexandru - pentru 

8. Găină Maria - pentru 

9. Gorneanu Mihaela – pentru 

10.  Ilie Cătălin Andrei - pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru  
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13. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - pentru 

15. Matei Ion - pentru 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - pentru 

18. Naciu Constantin-Vladimir – pentru  

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru - pentru 

21. Pop Claudia-Ramona - pentru 

22. Roșca Iustinian - pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - pentru 

25. Țigănuș Marian - pentru 

 

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.02.2021 a fost aprobat 

cu 25 de voturi pentru.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Titică Niculae-Florin. Comisia juridică a dat aviz 

favorabil. Se aduce la cunoștință. Nu se supune la vot! 

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. 

Sector 5 nr. 31/26.02.2021 privind  implementarea proiectului cod SMIS 141164 - 

"Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele 

sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 

2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia. Comisia de Buget 

a dat aviz nefavorabil, iar comisia de resurse umane aviz favorabil.  

Rugămintea mea este: la comisia de buget, pe viitor, să se menționeze avizele 

favorabile sau nefavorabile. Nu abținere și împotrivă. Să fie favorabil, așa prevede 

legea. Vă mulțumesc! 

Dau cuvântul domnului viceprimar Nicolaidis Mircea! 

Dl consilier Iustin Roșca 
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Avizul este conform Codului Administrativ și scrie nefavorabil. Îmi cer scuze! 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Da, dar voturile sunt abținere și vreau să fie toate menționate. Favorabil sau 

nefavorabil. Adică să încercăm să respectăm puțin cerințele legii. Asta era ideea.  

Îi dau cuvântul domnului viceprimar Nicolaidis Mircea! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Referitor la acest proiect de hotărâre... Bună ziua, în primul rând! Aș dori să 

vă aduc aminte că în ședința ordinară din data de 26.02.2021 s-a votat în unanimitate 

pentru acest proiect. Acum, executivul, a venit cu o modificare la anexa 2 în baza 

unei solicitări de la Autoritatea de Management prin adresa 4175/26.02.2021.  

Dacă, acum, când vom supune spre aprobare, acest proiect, se va da aviz 

negativ, nefavorabil, să știți că se s-a votat în data de 26.02.2021... acel proiect se va 

duce pe apa sâmbetei și nu vom accesa această decontare. Noi, acum încercăm să 

luăm banii de la Uniunea Europeană pentru tot ce s-a cheltuit în această pandemie.  

Acum, rugămintea noastră ar fi... știu că la buget s-a dat aviz nefavorabil... 

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Nu a fost aviz nefavorabil, au fost 8 abțineri și un vot pentru. Atenție! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Doamna președinte chiar a spus că este aviz nefavorabil.  

Dl consilier Ducuță Alexandru 

Da, dar au fost opt abțineri și unul pentru. Eu unul nu am reușit să ...  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Deci, rugămintea noastră este... aceasta este rugămintea, să vedem cum 

votăm. Mă repet! Dacă se va vota negativ, atunci, acest proiect, vă repet, ce s-a votat 

în data de 26.02.2021 se va duce pe apa sâmbetei. Vă mulțumesc!  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 
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Mulțumesc și eu, domnule viceprimar! Mai dorește cineva să intervină? Nu! 

În cazul ăsta, vă rog frumos, domnule secretar, să supuneți la vot acest proiect. Vă 

mulțumesc!  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Aș vrea eu să intervin. Helen Kofod sunt.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă ascult! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Bună ziua, la toată lumea! Aș dori să am, un pic, niște explicații. Am observat 

că față de Anexa 2 de data trecută, s-au adăugat niște costuri neeligibile în valoare 

de 992 de mii de lei. Întrebarea mea este: atât timp cât aceste costuri au fost ... deci, 

banii au fost cheltuiți, se pare, înaintea cererii de finanțate (cel puțin așa scrie în 

anexa de acum, în indicatori). Întrebarea mea este, în primul rând, : de ce nu au fost 

cuprinși în aplicația de finanțare? Și în al doilea rând: de ce sunt neeligibile? Adică, 

bani care nu vor fi plătiți din fonduri europene ci plătiți din bugetul local. Aș vrea 

niște explicații, dacă este cineva... 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Da, nu este nimeni de la direcție, dar pot să vă spun cum sună adresa de la 

Autoritatea de Management.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Așa.  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Ei au spus că revizuim... deci „în urma verificării administrative și a 

eligibilității proiectului, membrii comisiei solicită următoarele clarificări...” sunt 

mai multe, printre care și „revizuirea punctului 1, indicatori economici, pentru 

includerea în tabel a valorii totale a proiectului de 1 952 664,62 lei și a valorii 

neeligibile. Se va include, astfel, și activitatea descrierea proiectului care, în cea 

mai mare parte a sa este neeligibilă. Și anume 992 132,91 lei neeligibili și 300 587, 

05 lei eligibili.” 



11 
 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Deci, numai un pic... descrierea proiectului... numai activitatea de scriere a 

proiectului este de 992 de mii? Am înțeles bine?   

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Deci, aici așa scrie, stimată doamnă.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Păi scrierea proiectului înseamnă consultantul care a făcut aplicația? Înțeleg 

bine? Adică erau bani exact cât costă bunurile?  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Eu nu cred că s-a plătit... dacă doriți, chemăm pe cineva de la... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Păi vă rog frumos, pentru că avem bunurile în valoare de 960 de mii și mai 

plătit 992 de mii, aceste cheltuieli neeligibile care nu înțeleg ce reprezintă, pentru 

că, în aplicație se vede clar că toate bunurile menționate ca bucăți și ca valori sunt 

acei 960 de mii, pe care i-a cerut prin aplicație. Este și aplicația pusă ca anexă la 

H.C.L.  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Nu, aici spune că... unde s-a scris la anexa 2 992 132,91 de lei, sunt achiziții 

efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare – echipamente de protecție.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Iar cererea de finanțare nu are acești bani, în interior. Are numai cei 960 de 

mii. Cererea noastră de finanțare este de 960 de mii și sunt total eligibili. Adică, cu... 

de finanțare a acestui program, iar 992 de mii care s-au adăugat acum sunt plătiți din 

bugetul local, pentru că sunt neeligibili. Ca să fie clar ce înseamnă neeligibili.   

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Va veni doamna director executiv și o să vă explice. Dânsa cunoaște proiectul 

și are explicațiile necesare.  

Dl consilier Iustin Roșca 
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Aș mai putea adăuga o întrebare?  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Sigur că da! Vă ascultăm, domnule Roșca!  

Dl consilier Iustin Roșca 

Proiectul de hotărâre spune modificarea anexei și regăsim acolo și 

modificarea la art. 1 alin. (2) în noua propunere, față de vechea propunere din 

februarie. Aș vrea să știu, celelalte două articole rămân neschimbate din vechiul 

H.C.L. 31?  

Sau ca să fiu mai clar: se abrogă vechiul H.C.L. și se înlocuiește cu ăsta? Și 

atunci titlul nu ar trebui să fie acesta. 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Nu, nu, nu! Se modifică doar indicatorii tehnico-economici.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Doar modificări de formă, nu de conținut, aici.  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Celelalte rămân neschimbate.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

A venit doamna director. Doamna director, vă rog frumos, avem niște 

neclarificări. Vă rog frumos să veniți la microfon să clarificați întrebarea. Deci, 

doamna Kofod, vă rog frumos să reveniți cu întrebarea la doamna director ca să 

înțeleagă. Mulțumesc! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Bună ziua, doamna director! Voiam să vă întreb: la anexa 2 au fost adăugați 

992 de mii de lei, ca valoare neeligibilă, care reprezintă achiziții făcute înainte de 

depunerea cererii de finanțare. Aici am întrebarea, odată: de ce nu au fost incluși și 

aceștia în cererea de finanțare ca și costuri eligibile? Și a doua: de ce apar, acum, 

costuri neeligibile, adică suportate de bugetul local.   

Dna director Titea Cristina Maria 
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Valoarea neeligibilă se referă la cheltuielile pe care instituția lea efectuat și 

urmează să le efectueze, pentru toate celelalte centre, inclusiv pentru aparatul 

propriu al instituției, în ceea ce privește achiziționarea materialelor de protecție. 

Proiectul se referă, strict, numai pentru decontarea sumelor cheltuite în beneficiul 

salariaților și al beneficiarilor din centrele rezidențiale.  

Deci, toate cheltuielile neeligibile se referă la materialele achiziționate pentru 

salariații beneficiari din Centrele de Zi și pentru aparatul propriu.  

Deci, cheltuielile neeligibile, sumele care nu pot fi rambursare sunt numai 

pentru beneficiarii și salariații centrelor cu componență rezidențială: apartamente, 

centru de primiri urgență, adăpost de noapte, locuință temporară... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Dar, văd că titlul proiectului este "Consolidarea capacității de gestiune a 

crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice", atât! Aceste 

este titlul proiectului. Deci, să înțeleg că ați introdus și alte cheltuieli care nu sunt 

pentru centrele rezidențiale.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Nu! Deci, proiectul se referă strict la Centrele rezidențiale, dar instituția a avut 

și alte cheltuieli, a achiziționat materiale de protecție și pentru salariați și pentru 

ceilalți beneficiari. Sigur că da! Dar în cadrul acestui proiect, pe această linie de 

finanțare se pot deconta doar aceste cheltuieli pentru centrele rezidențiale. Atât! Și 

din acest motiv nu am introdus... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Întrebarea mea este: și atunci de ce ați adăugat valoarea aceasta, care tot este 

plătită din bugetul local?   

Dna director Titea Cristina Maria 

Pentru că am primit în data de 25.02.2021, a fost întocmită o solicitare de 

clarificări de la Autoritatea de Management a Proiectelor Operaționale Infrastructură 

Mare, a fost înregistrată la sediul instituției cu data de 26.02.2021. După cum știți, 

exact în data de 26.02.2021 a fost ședința de consiliul în care s-a aprobat acest 

proiect. Toate documentele noi le-am întocmit (Proiectul de hotărâre, Raportul de 
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specialitate). Deci, toată documentația a fost întocmită anterior și depusă cu cinci, 

șase zile înainte la Serviciul Secretariat Consiliul Local, având în vedere că exact în 

ziua în care a fost ședința de consiliu am primit această clarificare a trebuit să intrăm 

în următoarea ședință cu această modificare. Ăsta este motivul.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Am înțeles! A doua întrebare este: dacă acest 992 de mii reprezintă niște 

bunuri pe care le-ați achiziționat pentru aparatul propriu de ce nu le găsim în lista de 

echipamente de protecție? Văd că sunt la fel ca în H.C.L.-ul anterior.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Singurele modificări... sunt doar modificări de formă. În acel tabel sintetic a 

fost trecută valoarea totală, așa cum ne-a cerut Autoritatea de Management, inclusiv 

acea coloană cu valoarea neeligibilă. Restul nu s-a modificat absolut nimic. A trebuit 

să păstrăm... am trecut doar echipamentele de protecție, cele care corespund sumelor 

pe care noi le solicităm la decontare. Sumelor eligibile. Și am mai făcut o... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Echipamentele care sunt pe listă înseamnă că sunt cele pentru centrele 

rezidențiale? 

Dna director Titea Cristina Maria 

Sunt exact cele pentru Centrele Rezidențiale. Sigur că da! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Și pentru aparatul propriu... 

Dna director Titea Cristina Maria 

Nu! Nu și pentru aparatul propriu. Sunt numai cele pentru care solicităm 

rambursarea sumelor.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Păi și noi nu trebuie să aprobăm indicatori pentru cei 992 de mii?  

Dna director Titea Cristina Maria 
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Nu, nu trebuie să aprobați și așa ceva pentru că proiectul se referă strict la 

decontarea acestor cheltuieli pentru centrele rezidențiale. Așa s-a solicitat. Probabil 

și Autoritatea de Management la rândul ei a primit... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Proiectul se referă la tot! Dacă ați introdus în proiect 992 de mii înseamnă că 

proiectul devine de 1 952 de mii de lei, a căror valoare reprezintă niște bunuri pe 

care trebuie să le avem într-o listă.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Nu! Deci, proiectul se referă numai la centrele rezidențiale. Suma pe care o 

solicităm la decontare este aceeași pe care am aprobat-o în luna februarie, de 960 

531, este strict, din punctul meu de vedere, doar o modificare de formă. Nu de 

conținut. Atât! Ni s a cerut să introducem în tabel și valoarea neeligibilă... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Este 1900 de mii de lei. Adică este o dublare de sumă și nu înțeleg de ce... 

Dna director Titea Cristina Maria 

Nu este o dublare de sume. Deci, acelea sunt cheltuieli care au fost efectuate 

pentru alte componente din subordinea D.G.A.S.P.C.-ului. Pentru centrele 

rezidențiale rămâne aceeași sumă pe care noi o solicităm de la Autoritatea de 

Management să ne deconteze. Și am mai modificat un singur... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Adresa pe care ați primit-o de la M.P.O.I.M. o putem avea și noi? Să ne dăm 

seama de ce au cerut această... 

Dna director Titea Cristina Maria 

Sigur că da! Eu chiar și în raportul... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Pentru că nu are nicio logică, deocamdată.  

Dna director Titea Cristina Maria 
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Deci, eu chiar și în raportul de specialitate am amintit aceste două adrese care 

au fost înregistrate la sediul instituției, în care, în prima adresă ni se recomandă 

prelungirea termenului până la 31.12.2021 (și asta a mai fost încă o modificare, pe 

care noi am introdus-o). Deci, am trecut un alt indicator ca termen de finalizare al 

proiectului, 31.12.2021; și într-o altă... în adresa înregistrată din 26 februarie, deci 

exact în ziua ședinței, se solicită și revizuirea punctului 1 – indicatori tehnico-

economici, includerea în tabel a valorii totale a proiectului și a valorii neeligibile. 

Deci, modificările pe care le-am făcut, le-am făcut la solicitarea Autorității de 

management.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Deci, proiectul acum este 1 952 de mii de lei. Din care... 

Dna director Titea Cristina Maria 

Aceasta era și valoarea totală și înainte, numai că nu era reflectată în 

materialele anterioare, care se refereau strict numai la cheltuielile eligibile. 

Înțelegeți? 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Am înțeles!  

Dna director Titea Cristina Maria 

Asta este valoare totală, dar numai că în proiect am trecut numai cheltuielile 

eligibile pe care noi le cerem la decontare.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Noi, acum ar trebui să avem și un tabel cu bunurile pe care le-ați achiziționat 

pe valoare neeligibilă.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Asta pentru informarea dumneavoastră, dar nu va fi transmis la Autoritatea de 

Management, pentru că pe dânșii nu îi interesează un asemenea tabel. Pentru 

informarea dumneavoastră, da!  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 
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Noi, acum aprobăm o valoare de 992 de mii de lei care nu știm pe ce s-au dus. 

Acea 960 de mii de lei o vedem, pentru că avem o listă de bunuri, dar cealaltă de 

992 de mii nu o avem. Nu știm ce aprobăm.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Sunt aceleași echipamente de protecție cumpărate pentru toate celelalte centre 

din subordinea D.G.A.S.P.C.-ului și pentru aparatul propriu.   

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Ați zis că nu sunt pentru centrele de zi.  

Dna director Titea Cristina Maria 

Pentru Centrele de Zi și aparatul propriu, celelalte componente care nu sunt 

rezidențiale. Putem să vă punem la dispoziție un asemenea tabel, dar nu îl vom 

transmite și la Autoritatea de Management, pentru că pe dânșii nu îi interesează... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Numai puțin! Lista de bunuri pe care o avem ca indicatori tehnici, de data asta, 

lista de bunuri reprezintă valoarea totală, sau echipamente cumpărate, sau reprezintă 

numai cele pentru centrele rezidențiale... 

Dna director Titea Cristina Maria 

Numai pentru centrele rezidențiale eligibile, doamnă.  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Bun! Și atunci, cealaltă neeligibilă, cum vedem ce am cumpărat? 

Dna director Titea Cristina Maria 

O să vă punem la dispoziție, pentru dumneavoastră, dar, v-am spus, încă o 

dată, nu o vom trimite la Autoritatea de Management pentru că pe dumnealor nu îi 

interesează. Pe dumnealor, îi interesează, strict, să vadă detaliat bunurile pentru care 

ne vor da sumele... 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Am înțeles, pentru Autoritatea, dar noi vom da acum un vot pentru toată 

valoarea și atunci noi ar trebui să știm pe ce... 
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Dna director Titea Cristina Maria 

Sigur că da!  

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Mulțumim mult de tot! 

Dna director Titea Cristina Maria 

O să îi rog pe colegii mei de la Direcția Economică să facă un asemenea tabel 

și să vi-l pună la dispoziție.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă mulțumim doamna director, cred că este suficient. Domnul Roșca! 

Dl consilier Iustin Roșca 

Bună ziua! Avem o problemă de tehnică legislativă, doamna director... dar, cu 

domnul secretar... dacă noi modificăm hotărârea veche,  nu prea știm ce modificăm, 

adică rămâne integral hotărârea veche și adăugăm un articol în care avem două 

rânduri de indicatori tehnico-economici aprobați, dar diferiți. Pentru că în noua 

hotărâre nu se prevede că se modifică art. x alin. (y).   

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Bun! Putem face un amendament în sensul acesta. 

Dl consilier Iustin Roșca 

Asta voiam, ca să fim preciși. Pentru a nu ajunge în situația ca peste o altă 

lună să modifică, din nou, un act. Deci propunerea mea este ca introducerea a art. 1 

să prevadă expres că se modifică art. 1 alin. (2) din vechiul H.C.L. Așa se dorea?  

Dl Secretar General Florin Mănuc 

Da!  

Dl consilier Iustin Roșca 

Ok! Mulțumesc!  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Da, avem un amendament. Îmi cer scuze! Al domnului Roșca, prin urmare, vă 

solicităm să supunem la vot... 
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Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Mai spuneți-l odată, vă rugăm frumos, domnule consilier!  

Dl consilier Iustin Roșca 

Deci, la H.C.L. –ul la care facem referire în ședință, propun ca art. 1 să înceapă 

cu prevederea că modifică art. 1 alin. (2) din H.C.L. 31/26.02.2021.  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Am înțeles! Supunem la vot amendamentul domnului Roșca.  

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - abținere 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cardaș Daniel Constantin – abținere 

5. Cârlogea George-Cristian - pentru 

6. Danciu Ioan-Bogdan - abținere 

7. Ducuță Alexandru - pentru 

8. Găină Maria - abținere 

9. Gorneanu Mihaela – pentru 

10.  Ilie Cătălin Andrei - pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru  

13. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - abținere 

15. Matei Ion - abținere 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - abținere 

18. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru - abținere 

21. Pop Claudia-Ramona - pentru 
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22. Roșca Iustinian - pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - abținere 

25. Țigănuș Marian - abținere 

 

Amendamentul domnului consilier Iustin Roșca a fost adoptat cu 15 de 

voturi pentru și 10 abțineri.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Supunem la vot proiectul cu amendament cu tot! Domnule secretar, vă rog 

frumos!  

Dl Secretar General Florin Mănuc 

 

1. Agafiței Gheorghiță - pentru 

2. Agheorghiesei Emil - abținere 

3. Bîrsan Mihai – pentru 

4. Cardaș Daniel Constantin – abținere 

5. Cârlogea George-Cristian - pentru 

6. Danciu Ioan-Bogdan - abținere 

7. Ducuță Alexandru - pentru 

8. Găină Maria - abținere 

9. Gorneanu Mihaela – pentru 

10.  Ilie Cătălin Andrei - pentru 

11. Ioniță George – pentru 

12. Kofod Helen-Daniela – pentru  

13. Laslo Mihail-Cristian - pentru 

14. Lazarov Alexandru-Sebastian - abținere 

15. Matei Ion - abținere 

16. Mălăelea Daniel - pentru 

17. Melnic Constantin-Ion - abținere 

18. Naciu Constantin-Vladimir - pentru 

19. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 

20. Ploscaru George-Alexandru - abținere 
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21. Pop Claudia-Ramona - pentru 

22. Roșca Iustinian - pentru 

23. Șerban Andrei-Bogdan - pentru 

24. Ștefănescu Georgiana-Raluca - abținere 

25. Țigănuș Marian - abținere 

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 

31/26.02.2021 privind  implementarea proiectului cod SMIS 141164 - 

"Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele 

sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 

2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia a fost adoptat cu 

15 de voturi pentru și 10 abțineri.  

 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă mulțumesc! Domnul viceprimar dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule 

viceprimar! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Aș vrea să mulțumesc și eu colegilor de la P.N.L., de la U.S.R.-P.L.U.S. și 

celor de la P.M.P. pentru votul acordat pentru acest proiect, și bineînțeles și colegilor 

mei de la P.P.U. (social-liberal).  

Culmea este că tocmai cei de la P.S.D. s-au abținut când toată această 

cheltuială, în pandemie, dânșii erau în această administrație. E curios totuși, dar eu 

mulțumesc colegilor mei că au votat pentru acest proiect și că putem să încasăm 

acești bani de la Uniunea Europeană! Vă mulțumesc!  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Vă mulțumim! Declar ședința închisă! O zi frumoasa! La revedere! 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Stați puțin că aș vrea să spun și eu două cuvinte! 

Noi, grupul U.S.R.–P.L.U.S., am votat pentru binele Sectorului, dar noi, 

grupul U.S.R. –P.L.U.S., am solicitat niște informații. Am solicitat și noi, de 
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exemplu, (și aici vorbesc, în special, cu domnul viceprimar), am solicitat cele două 

adrese.  

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Am înțeles! Știu și eu de cele două adrese. Și am insistat să ne fie puse la 

dispoziție.  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnule Naciu, vi se vor pune la dispoziție în cel mai scurt timp.  

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Deci, eu le-am solicitat la 1430, sau 1445, cam așa ceva. Cât de complicat este 

să ni se pună și nouă la dispoziție două adrese? 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnule Naciu, uitați, colegul dumneavoastră este prezent... 

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir 

Acest subiect va fi lăsat mort în păpușoi și așa se va face întotdeauna! Cum 

facem, și noi, să obținem niște informații de la Primărie, pentru treaba noastră pe 

care o prestăm aici?  

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Domnule Naciu, iertați-mă! Ați avut la dispoziție cinci zile să cereți! Acum 

spuneți că ați cerut cu o jumătate de oră înainte să înceapă această ședință. V-am 

spus! Se vor pune la dispoziție! Chiar colegul dumneavoastră, domnul Roșca, care 

este prezent aici, i se vor pune aceste adrese de la Autoritatea de Management.  

Mă repet! Ați avut cinci zile să cereți aceste adrese! Vă mulțumesc! 

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona 

Mulțumim! La revedere! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 
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Mai am eu, Helen Kofod! Ne-a promis doamna director că o să ne dea și 

tabelul cu bunurile achiziționate pe valoarea aceea de 992 de mii de lei. Eu aș vrea 

să nu uite! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Sigur! 

Dna consilier Kofod Helen Daniela 

Mulțumesc! 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Mulțumim! 

 

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1515. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

POP CLAUDIA-RAMONA 
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